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Będzie drugi tor do Grodziska?
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
W ostatnich latach 
Warszawska Kolej 
Dojazdowa przeszła 
rewolucję. Przewoźnik 
nie staje jednak w miejscu 
i już planuje kolejne, 
ważne przedsięwzięcia. 
Chodzi m.in. o drugi 
tor do Grodziska.

J eszcze kilka lat temu na 
torach WKD między 
Grodziskiem a Warsza-

wą można było oglądać tylko 
blisko 40-letnie składy EN94. 
Mimo ich niedostosowania do 

WKD przymierza się do kolejnej, ważnej dla podróżnych inwestycji
obecnych norm, czyli m.in. bra-
ku klimatyzacji, stromych scho-
dów uniemożliwiających nie-
pełnosprawnym dostanie się 
do wagonu, cieszyły się dużym 
powodzeniem wśród podróż-
nych. Głównie za punktualność. 

Jednak stare składy systema-
tycznie odchodzą na emerytu-
rę. Obecnie oprócz ostatnich 
egzemplarzy EN94, WKD 
dysponuje nowoczesnym ta-
borem (EN95 i EN97) wy-
produkowanym przez PESĘ 
Bydgoszcz. Przewoźnik czeka 
na sześć nowych sztuk pojaz-
dów 39WE, które Newag ma 
dostarczyć w przyszłym roku. 
Oprócz modernizacji taboru 
Warszawska Kolej Dojazdowa 

Reklama

Audyt wykazał 
nieprawidłowości

PODKOWA LEŚNA

Zakończył się zewnętrzny 
audyt dotyczący rozbudowy Zespołu 
Szkół w Podkowie Leśnej. – Wyniki 
mnie nie zaskoczyły, choć spisane 
i zebrane przez zewnętrznego, 
niezależnego audytora robią jeszcze 
większe wrażenie, tak samo złe 
– mówi burmistrz Artur Tusiński.  6

 Czy WKD rozbuduje szlak kolejowy do Grodziska? 

 Już otwarta!
Czynne: pn. - sob. 9:00 - 21:00

niedz. 10:00 - 18:00

WSZYSTKIE 
KOSMETYKI 
DO MAKIJAŻU-40%

Oferta obowiązuje w terminie 
18.12-20.12.2015r.

Oferta obowiązuje w terminie 
21.12-22.12.2015r.

Parzniew
ul. Solidarności 1
(CH Atut)

WSZYSTKIE
PRODUKTY

przygotowuje się do przejścia na 
wyższe napięcie z „tramwajowe-
go” 600V na „pociągowe” 3000V.

Okazuje się jednak, że to nie ko-
niec pomysłów przewoźnika na 
unowocześnianie i dostosowy-
wanie linii kolejowej do potrzeb 
podróżnych. WKD przymierza się 
również do wyczekiwanej od lat in-
westycji jaką jest budowa drugiego 
toru do Grodziska Mazowieckie-
go. Dziś pociągi po dwóch torach 
kursują jedynie do stacji Podkowa 
Leśna Zachodnia. Potem po jed-
nym torze dojeżdżają do Grodzi-
ska, a po drugim do Milanówka. 
Czy w najbliższych latach docze-
kamy się realizacji tej inwestycji?

Być aktywnym 
i dynamicznym

REGION

Zdzisław Sipiera, wojewoda 
mazowiecki, udzielił wywiadu 
„Gazecie WPR”. – Bywa tak, że ludzie 
otrzymują wysokie stanowisko 
pierwszy raz i mają problemy 
z podejmowaniem decyzji. Trzeba 
jednak mieć świadomość, że nie 
można czekać – powiedział. – Trzeba 
być aktywnym i dynamicznym 
– dodał. Odpowiedzial też na pytania 
dotyczące m.in. kontrowersyjnych 
inwestycji w naszym regionie.  4

Wiosną Amfiteatr 
w pełnej krasie 

MILANÓWEK

Amfi teatr, popularnie zwany 
„dołkiem”, długo czekał na 
rewitalizację. Teraz znów 
powinien stać się miejscem 
lubianym i uczęszczanym przez 
mieszkańców. – Dajmy mu szansę 
– mówi Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka.  5
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WiĘceJ  2 

medica-med
rehabilitacja lecznicza

NZOZ Medica-Med uprzejmie informuje, że od lutego 2016 zmienia lokalizację  
z ul. Chopina 2/4 na ul. Ołówkową 1E.

Serdecznie zapraszamy !

REGION
Wcześniejsze 
przypuszczenia 
znalazły 
odzwierciedlenie 
w praktyce. Na 
fotelu starosty 
pruszkowskiego 
zasiadł Maksym Gołoś. 

Maksym Gołoś nowym starostą pruszkowskim
Na początku tego miesiąca 
Zdzisław Sipiera otrzymał z rąk 
premier Beaty Szydło nomina-
cję na wojewodę mazowieckie-
go. Od 9 grudnia pełni już nowy 
urząd. To nie tylko wyróżnienie 
dla wybranego, ale i dla Prusz-
kowa skąd Sipiera pochodzi. 
Zmiana na fotelu wojewody WiĘceJ  3

pociągnęła za sobą również 
zmiany w pruszkowskim sta-
rostwie powiatowym. Koniecz-
ny okazał się bowiem wybór
nowego starosty i zarządu.

Wczesniej spekulowano, że 
na fotelu starosty mogą za-
siąść Krzysztof Rymuza (wi-
cestarosta), Ewa Borodzicz 

czy Mirosław Chmielewski 
(oboje są członkami zarządu 
powiatu) lub właśnie Maksym 
Gołoś (przewodniczący Ra-
dy Powiatu). Temu ostatnie-
mu dawano największe szanse. 
I to się potwierdziło na ponie-
działkowym (14 grudnia) po-
siedzeniu rady. 

Co ciekawe, Maksym Gołoś 
był jedynym zgłoszonym przez 
radnych kandydatem. Choć 
opozycja nie miała co liczyć na 
wygraną, to nawet nie zgłosiła 
swojej propozycji. 

WKD przymierza się do kolejnej, ważnej dla podróżnych inwestycji
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REGION
Wichura dała się mocno we zna-
ki: 13 grudnia strażacy z powia-
tów pruszkowskiego i grodziskiego 
mieli pełno roboty. – Odnotowa-
liśmy dziesięć zdarzeń. Wzywano 
nas do połamanych konarów i ga-
łęzi drzew. Poważniejsze ze zgło-
szeń dotyczyły uszkodzonej linii 

energetycznej czy powalonych 
drzew na dwóch budynkach – mówi 
kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
pruszkowskich strażaków. W powie-
cie grodziskim strażacy interwenio-
wali 12 razy. – 11 z naszych działań 
dotyczyło uszkodzonych drzew. 
W Regowie (gm. Baranów) drzewo 

W naszym regionie szalał 
porywisty wiatr 

przewróciło się na drogę tuż przed 
jadącym samochodem. Kierowca 
nie zdążył wyhamować. Na szczę-
ście nic mu się nie stało – wyjaśnia 
bryg. Krzysztof Tryniszewski, rzecz-
nik prasowy grodziskich strażaków. 
Podczas niedzielnej wichury nikt 
nie ucierpiał. (SD) 

Piątek, 18 Grudnia 2015

Ciepła, radości, spokoju, rodzinnej atmosfery 
przy wigilijnym stole, uśmiechu i szczęścia 

w Nowym 2016 Roku 

składa zespół GRUPY WPR MEDIA 
wydawcy Gazety WPR i WPR24.pl

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

ODKRYJ PIĘKNO
KLASYCZNEJ

BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Reklama

Statuetki Urbs Nova wręczone
PRUSZKÓW
Prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński 
wręczył statuetki 
Urbs Nova. 
To wyróżnienie 
przyznawane za 
wkład w rozwój 
miasta. Kto je otrzymał 
w tym roku?

W kategorii „Działalność spo-
łeczna” statuetka przypadła Sto-
warzyszeniu Forum Pruszków, 
znanemu naszym czytelnikom 
m.in. z organizacji pokazów fi l-
mowych. W uzasadnieniu 
władze miasta podkreśliły, że wy-
różnienie przyznano za „umie-
jętność łączenia mieszkańców 
Pruszkowa, za niespożytą ak-
tywność w inicjowaniu lokalnych 
wydarzeń oraz za otwartość na 
współpracę ze wszystkimi śro-
dowiskami”.

Za wkład w rozwój gospo-
darczy i za kultywowanie za-
początkowanej w 1848 roku 
rodzinnej historii Szkółek Żbi-
kowskich, będącej przykładem 
gospodarczej aktywności prusz-
kowian oraz za dbałość o pamięć 

lokalną, nagrodzony został Woj-
ciech Hoser.

Kolejna tegoroczna laureatka 
to Barbara Kącka, uhonorowa-
na za wybitne osiągnięcia peda-
gogiczne, opiekę nad rodzinami 
dysfunkcyjnymi i patologiczny-
mi oraz za budowanie autorytetu 
i wzoru dla współpracowników, 
uczniów i ich rodziców.

Aż trzy statuetki przyznano 
w kategorii „Kultura”. Otrzymali 
je: Jerzy Blancard – za dorobek 
graficzny, rysowanie przemi-
jającego Pruszkowa, za upa-
miętnianie jego widoków oraz 
pracę społeczną w Pruszkow-
skim Towarzystwie Kulturalno-
-Naukowym; Tadeusz Hubert 
Jakubowski –  za dorobek pu-
blicystyczny będący skarbnicą 
wiedzy o dawnym Pruszkowie 
i życiu jego mieszkańców oraz 
za doskonały dar obserwowania 
ludzi i otaczającej nas rzeczywi-
stości; Miejski Ośrodkek Kultu-
ry – za długie lata wytrwałości 
w działaniu na niwie kultury, za 
rozwijanie pasji i zainteresowań 
pokoleń pruszkowian oraz za 
możliwość przeżywania wznio-
słych chwil ze sztuką.  (EL)
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Wiele wskazuje, że są na to szan-
se. – Aktualnie prowadzone są pra-
ce związane z przygotowaniem 
postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego na opra-
cowanie dokumentacji studium 
przedprojektowego w zakresie 
wielobranżowej analizy wyko-
nalności inwestycji dotyczącej 
budowy drugiego toru na szlaku 
Grodzisk Mazowiecki Radońska 
– Podkowa Leśna Główna pod ką-
tem: prawno-instytucjonalnym, 
techniczno-technologicznym, 
ekonomiczno-fi nansowym i śro-
dowiskowym – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 
– Oprócz budowy drugiego toru 
na wymienionym szlaku analizie 
zostanie poddana ewentualność 
przebudowy układów torowych 
na stacjach Grodzisk Mazowiec-
ki Radońska oraz Podkowa Leśna 
Główna – dodaje. 

Przypomnijmy, że już w 2008 r.
samorząd województwa zlecił 
przygotowanie studium wyko-
nalności dla kompleksowej mo-
dernizacji linii WKD. Oprócz 
warunków dostawy taboru, przy 
analizie powstania nowych odcin-
ków brano pod uwagę właśnie bu-
dowę drugiego toru do Grodziska. 
WKD do całej sprawy podchodzi 
spokojnie. Kulesza mówi: – Do-
kumentacja przygotowywana dla 
powyższego konkretnego zadania 
pozwoli określić czy oraz pod ja-
kimi warunkami będzie możliwa 

WKD przymierza się do kolejnej, ważnej dla podróżnych inwestycji
Dokończenie ze str. 1

Czy możliwa jest budowa dru-
giego toru do Milanówka? Tu War-
szawska Kolej Dojazdowa nie 
pozostawia złudzeń. Podobnie 
jak w przypadku nowej linii, któ-
rą planowano połączyć Owczarnię 
z Mszczonowem. – Nie jest plano-
wana budowa drugiego toru na linii 
do Milanówka. W przypadku no-
wej linii spółka nie prowadzi żad-
nych prac – ucina Kulesza. 

A co z pruszkowskim „żeber-
kiem”, czyli łącznicą między sta-
cjami WKD Komorów i PKP 
Pruszków? Od lat mieszkań-
com Pruszkowa marzy się uru-
chomienie lokalnego tramwaju 
po wspomnianym torze. Sama 
WKD wielokrotnie podkreślała, 
że linia kolejowa nr 512, bo tak 
w kolejarskiej nomenklaturze 
nazywane jest „żeberko”, pełni 
funkcję toru technicznego. – Spół-
ka w nadchodzących latach będzie 
koncentrować się na działaniach 
związanych z remontami i mo-
dernizacją tej części zarządzanej 

infrastruktury kolejowej, na której 
jest aktualnie prowadzony regu-
larny ruch pasażerski – twierdzi 
rzecznik WKD. 

Kolejarze nie mówią więc „nie”. 
Jednak jednocześnie zrzucają 
kwestię fi nansowania tego przed-
sięwzięcia na samorządy. – Spółka 
nie ma możliwości podjęcia inwe-
stycji związanej z uruchomieniem 
przewozów pasażerskich na linii 
kolejowej nr 512 bez znaczące-
go wsparcia ze strony jednostek 
samorządu terytorialnego: za-
równo szczebla gminnego, jak 
i wojewódzkiego. Tego rodzaju za-
kres prac umożliwiający w miarę 
szybkie przystosowanie do prze-
wozów pasażerskich byłby moż-
liwy w dalszej perspektywie pod 
warunkiem przeprowadzenia sze-
rokich konsultacji społecznych, 
w szczególności zakończonych 
zgodą wszystkich zaintereso-
wanych społeczności lokalnych 
wzdłuż całej linii (Pruszków – 
Komorów  - przyp. red.) z istot-
nym udziałem zainteresowanych 
władz gmin oraz samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego w celu 
wypracowania wspólnego stano-
wiska otwierającego możliwość 
rozpoczęcia realizacji inwesty-
cji, a także wygospodarowania 
dodatkowych środków fi nanso-
wych. Na chwilę obecną oceniamy, 
że tego rodzaju środki fi nansowe 
powinny pochodzić bezpośred-
nio od wymienionych jednostek 
samorządu terytorialnego – tłu-
maczy Kulesza. 

Będzie drugi tor do Grodziska?

realizacja rozbudowy szlaku kole-
jowego Grodzisk Mazowiecki Ra-
dońska – Podkowa Leśna Główna. 
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Dziś trudno ocenić koszt reali-
zacji tej inwestycji. Szacunkowo 
mówi się o kwotach w przedzia-
le 70 – 80 mln zł. WKD podkre-
śla, że zadanie będzie realizowane 
gdy uda się pozyskać na to środki 
z Unii Europejskiej z rozdania na 
lata 2014 – 2020. 

WKD podkreśla, 
że zadanie będzie 
realizowane, gdy 
uda się pozyskać 
na to środki z Unii 
Europejskiej 
z rozdania na lata 
2014 – 2020 
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*PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE CENY NA DZIEN DOSTAWY

SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW
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OgłOszenie

Reklama

OGŁOSZENIE, 
Burmistrz Miasta Piastowa in-
formuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Piastowie przy 
ul. 11 Listopada 8, na tablicy 
ogłoszeń na I piętrze, w okresie 
od  10.12.2015 r. – 31.12.2015 r. 
został wywieszony wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy.

Reklama

Przeprawa 
na finiszu
PRUSZKÓW
Remont mostu na rzecze 
Utracie w Pruszkowie 
miał zakończyć się 
w grudniu. Drogowcy 
zapewniają,  
że tak się stanie. 

Prace przy przebudowie tej 
przeprawy trwają od sierpnia. 
Na czas remontu most nie zo-
stał całkowicie wyłączony 
z ruchu, roboty prowadzone 
są dwuetapowo. 

Kierowcy zastanawiają się,  
kiedy przebudowa przepra-
wy nad Utratą dobiegnie koń-
ca. Drogowcy zapowiadali, 
że w połowie grudnia. Jak 
przedstawia się sytuacja? – 
Jesteśmy na etapie prac po-
rządkowych. Teraz zajmujemy 
się wykonaniem oznakowania 
poziomego. Do załatwienia po-
zostały na kwestie formalne 
związane z odbiorami – mówi 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu  
Dróg Wojewódzkich.

Drogowcy potrzebują jesz-
cze minimum kilku dni, żeby 
oddać wyremontowany most 
do dyspozycji kierowców. 
– Podejrzewam, że w przy-
szłym tygodniu ruch po obiek-
cie będzie mógł się odbywać na 
normalnych zasadach. Prace 
remontowe udało nam się za-
kończyć w założonym termi-
nie, jednak pozostają jeszcze 
kwestie formalne – twierdzi  
rzecznik MZDW.  (JM) 
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W tajnym głosowaniu, bo właśnie 
w ten sposób wybiera się nie tylko 
starostę, ale i pozostałych człon-
ków zarządu oraz przewodniczą-
cego rady, Maksym Gołoś otrzymał 
15 głosów za, a 10 było przeciw. – 
Niewiele jest chwil w życiu, które 
można zaliczyć do tych najważniej-
szych. I to jest jedna z tych chwil. 
Chciałbym podziękować wszyst-
kim wam za głosowanie, tym którzy 
głosowali za i tym którzy głosowa-
li przeciw i byli dziś obecni na se-
sji. Chciałbym państwu obiecać, 
przy pełnym zrozumieniu obo-
wiązków, które na mnie czekają, 
że uczynię wszystko, aby sprawy 
powiatu i sprawy mieszkańców po-
wiatu pruszkowskiego szły w do-
brym kierunku. Chciałbym zwrócić 
uwagę na dwie podstawowe rzeczy: 
starosta został pośrednio wybrany 
przez was. Ale zostałem też wybra-
ny na radnego przez mieszkańców 
swojego okręgu, tak jak my wszy-
scy tu siedzący zostaliśmy wybra-
ni przez mieszkańców i to interes 
mieszkańców będzie dla mnie pod-
stawowym wyznacznikiem i bę-
dzie determinował każdą decyzję,  
którą podejmę – przyznał chwilę 
po wyborze na stanowisko staro-
sty Maksym Gołoś.

Co ciekawe, w zarządzie powia-
tu nie doszło do żadnych spektaku-
larnych zmian. Wicestarostą nadal 
jest Krzysztof Rymuza. Dodatkowo 
w zarządzie zasiadają Ewa Boro-
dzicz, Mirosław Chmielewski oraz 
Zdzisław Brzeziński. Jedyna zmia-
na: etatowym członkiem zarządu 
jest nie tylko Ewa Borodzicz, ale 
też Mirosław Chmielewski. 

Udało nam się porozmawiać 
ze starostą Maksymem Gołosiem 
chwilę po wyborze. Zapytaliśmy 
o jego wizję na powiat pruszkow-
ski. – Na pewno kontynuacja tego, 

wejść w dialog społeczny, skorzy-
stać z doświadczeń organizacji 
pozarządowych. Inaczej przede-
finiować sposób promocji powiatu 
tak, żeby wypromować atrakcyj-
ność naszego regionu pod kątem in-
westycyjnym i turystycznym. Tam 
gdzie będę mógł znaleźć wspólny 
interes z samorządami będę sta-
rał się działać na rzecz zwiększe-
nia komfortu życia mieszkańców 
– mówię tu o transporcie, drogach, 
służbie zdrowia, komunikacji. Po 
prostu chcę, żebyśmy byli dumni 
z naszego powiatu – podkreślił. 

Do zmian doszło również w pre-
zydium rady. Przewodniczącą zo-
stała Maria Makowska. Funkcję 
wiceprzewodniczących będą pia-
stować Dariusz Nowak i Aurelia 
Zalewska.  (ANNA SOŁTYSIAK) 

co zostało rozpoczęte przez moje-
go poprzednika. Stawiam na zrów-
noważony rozwój całego powiatu, 
ale chciałbym też rozbudować nie-
które obszary. Kilka rzeczy otoczyć 

Maksym Gołoś został nowym  
starostą pruszkowskim
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 Maksym Gołoś, starosta pruszkowski

Dokończenie ze str. 1

szczególną opieką, tak żebyśmy 
mogli więcej czerpać z tego, co 
się dzieje w środowiskach lokal-
nych. Bardzo mocno chciałbym 

– Po prostu chcę, 
żebyśmy byli dumni 
z naszego powiatu 
– mówi starosta 
Maksym Gołoś
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REGION
Kierowcy mogą już korzystać z no-
wej drogi wylotowej na Wrocław 
i Katowice. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad oddała S8 do 
użytku dzień przed terminem. W pią-
tek (11 grudnia) późnym wieczorem 
trasą pojechały pierwsze samo-
chody. To zwieńczenie dwuletniego 

oczekiwania na rozładowanie kor-
ków na popularnej wylotówce. 
O tym, jak były uciążliwe i ile czasu 
kierowcom zajmowało pokonanie 
odcinka w Jankach i Sękocinie, infor-
mowaliśmy w „Gazecie WPR” wie-
lokrotnie. To ostatni fragment trasy 
S8. Gotowe są nowoczesne węzły 

Ostatni fragment S8 
został otwarty

w Jankach i Paszkowie. Trasa sta-
nowi też wygodną obwodnicę Janek 
i Raszyna. W lipcu do użytku oddano 
ponad pięciokilometrowy odcinek 
trasy S8 między węzłami w Opaczy 
i Jankach, a od września kierowcy 
mogą korzystać z łącznika ekspre-
sówki z drogą krajową nr 7. (EL)

Piątek, 18 Grudnia 2015

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok 2016 pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Składamy życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, 
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów w życiu osobistym.

Zarząd, Rada Nadzorcza  
oraz Pracownicy Polskiego Banku  
Spółdzielczego w Wyszkowie.

Spokojnych i radosnych   
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego  
Nowego Roku 2016 
życzą  
Mieszkańcom Pruszkowa 

Prezydent Miasta Pruszkowa  
Jan Starzyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie  
Krzysztof Biskupski

Reklama

Za panem tydzień na stanowi-
sku wojewody. Jak minął?
– Sama nominacja jest punktem 
zwrotnym w życiu człowieka. 
Po tym momencie, gdy rozpo-
czyna się już pracę na nowym 
stanowisku, zaczyna się mieć 
świadomość lawiny spraw do zro-
bienia. Szczególnie, że zbliża się 
koniec roku. 

Jak wygląda dzień 
wojewody?
– Wstaję, przyjeżdżam do pracy, 
jestem w urzędzie do późnych 
godzin. Ale nie jest to specjalnie 
nowa sytuacja, bo i w powiecie 
jako starosta pracowałem dużo. 
Muszę jednak dodać, że obecny 
okres wymaga pełnego zaanga-
żowania. Jestem już na etapie, 
w którym wystąpiłem do pani pre-
mier o powołanie dwóch wicewo-
jewodów. Mam nadzieję, że nie-
bawem będą powołani. Nazwisk 
jednak nie zdradzę.

Trzeba być aktywnym i dynamicznym
Ze ZDZISŁAWEM SIPIERĄ, wojewodą mazowieckim, rozmawia Anna Sołtysiak

i ma kompetencje przypisane 
z ustawy samorządowej. Od-
powiada za drogi wojewódz-
kie, część szpitali, cały zakres 
spraw związanych z przestrze-
nią i elementami komunikacji 
oraz podziałem i redystrybucją 
środków zewnętrznych, szczegól-
nie unijnych. To są zupełnie inne 
kompetencje niż wojewody.

Funkcja, którą pan 
pełni wymaga dużej 
odpowiedzialności.
– Jak się w życiu pełniło różne 
funkcje to ten bagaż można 
unieść. Bywa tak, że ludzie otrzy-
mują wysokie stanowisko pierw-
szy raz i mają problemy z po-
dejmowaniem decyzji. Trzeba 
jednak mieć świadomość, że 
nie można czekać. Trzeba być ak-
tywnym i dynamicznym. 

Wielu mieszkańców ma 
kłopoty z rozróżnieniem 
funkcji wojewody i marszałka 
Mazowsza...
– Jednym z aspektów pracy 
wojewody jest reprezentowa-
nie rządu w terenie, czyli prze-
kazywanie dalej i realizowanie 
polityki rządu. Drugi istotny 
obszar, który występuje w kon-
takcie z samorządami, to nadzór 
legalności działania oraz roz-
wiązywanie pewnych sporów, 

Jako starosta pruszkowski 
podkreślał pan, że Paszko-
wianka to jedna z najważniej-
szych inwestycji w regionie. 
– Wszystkie inicjatywy na Ma-
zowszu będą wspierał. Mam pełną 
świadomość, ile jest potrzeb w po-
wiecie pruszkowskim. Rozmowy 
z marszałkiem Struzikiem czy mi-
nistrami rządu będą szły w tym 
kierunku, by unaocznić, że pew-
ne inwestycje są bardzo potrzeb-
ne. Wielokrotnie podkreślałem, 
że jedna z ważniejszych inwesty-
cji w regionie pasma zachodniego 
to Paszkowianka, czyli połączenie 
A2 z S8. I powinna być realizowana.  

A co z kontrowersyjnymi in-
westycjami, czyli linią 400kV 
oraz gazociągiem?
– Każda inwestycja, która na-
rusza przestrzeń publiczną jest 
inwestycją kontrowersyjną. Wy-
obraźmy sobie jednak sytuację, że 
pół Warszawy czy pół Mazowsza 

nie ma prądu przez 3, 4, 5 dni. To 
jest pewien rodzaj wyboru, któ-
ry musimy jasno artykułować lu-
dziom. Musimy sobie powiedzieć 
co jest ważniejsze. W tych dwóch 
sprawach w najbliższym czasie 
będę miał spotkania.

A co z głośną wycinką drzew 
wzdłuż linii WKD?
– W tej sprawie będę chciał się 
spotkać z ministrami. Nie po to 
budowano EKD i później WKD, 
by pozbawić region drzew i krze-
wów. Zwłaszcza, że pojawiały się 
już głosy, że na tym odcinku bę-
dą budowane ekrany. Trzeba o tej 
sprawie rozmawiać, sadzę że doj-
dzie do porozumienia.

Jak spędzi pan święta 
i Sylwestra?
– To są momenty kiedy człowiek 
potrzebuje wypoczynku. Sylwe-
stra więc będę obchodził nie-
zbyt hucznie. 

jakie pojawiają się na szczeblu 
samorządowym. Wojewoda 
nie może brać udziału w nich 
jako strona konfl iktu, to raczej 
mediator. Trzecia ważna rzecz 
to reprezentowanie interesów 
Skarbu Państwa. 

Natomiast marszałek Mazow-
sza jest przedstawicielem szcze-
bla administracji samorządowej 
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PRUSZKÓW
14 grudnia zmienił się rozkład jazdy 
pruszkowskiej linii autobusowej 
nr 1. Nie tak dawno informowaliśmy 
o zakończeniu uciążliwego remo-
ntu na linii skierniewickiej obsługi-
wanej przez Koleje Mazowieckie. 
Z tego powodu SKM oraz KM wpro-
wadziły nowe rozkłady jazdy, dzięki 

którym pociągi kursują sprawniej. 
Pozostała jeszcze kwestia dostoso-
wania miejskiej linii autobusowej 
nr 1 w Pruszkowie do grafi ków koleja-
rzy, ponieważ jej głównym zadaniem 
jest dowożenie pasażerów na dwo-
rzec PKP. – 13 grudnia Szybka Kolej 
Miejska zmieniła swój grafi k kursów. 

„Jedynka” z grafi kiem 
dostosowanym do SKM

Otrzymaliśmy informację, że będzie 
on stałym rozkładem. Wobec tego 
postanowiliśmy dostosować do nie-
go nasz rozkład miejskiej linii auto-
busowej nr 1 – mówi Agnieszka Miros 
z Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. (SD)

Piątek, 18 Grudnia 2015

FOTOMIGAWKA

 W miejscowości Rybie 14 grudnia zapaliły się dwa auta. Infor-
mację na ten temat otrzymaliśmy od czytelnika Michała. 
– Ok. godz. 20.30 coś wybuchło przy ul. Akacjowej w Rybiu. Przyje-
chała straż pożarna – napisał na adres kontakt@wpr24.pl. – Jeden 
z pojazdów zapalił się, a następnie przemieścił i zderzył z innym. 
W wyniku tego drugi samochód też zajął się ogniem – mówiła 
asp. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Jedno z aut spaliło się całkowicie, zaś drugi po-
jazd do połowy. Jednoznaczne przyczyny pożaru nie były jeszcze 
znane – wyjaśniał kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy pruszkowskich 
strażaków. – Nie było osób poszkodowanych – dodawał.  (SD) 
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MILANÓWEK
Z odnowionego parku 
w Milanówku od niespełna 
dwóch tygodni korzystają 
mieszkańcy. Część 
z nich zastanawia 
się jednak, czy efekt jest 
zgodny z oczekiwaniami. 

Amfiteatr, popularnie 
zwany „dołkiem”, długo 
czekał na rewitalizację. 

Niegdyś tętnił życiem, odbywa-
ły się w nim miejskie imprezy 
i teraz, zgodnie z zapowiedzia-
mi, znów powinien stać się miej-
scem lubianym i uczęszczanym 
przez mieszkańców. Przeszedł 
bowiem niezbędne odświeżenie,  
pojawił się nowy plac zabaw dla 
dzieci z labiryntem z natural-
nych materiałów, piaskownicą, 
zjeżdżalniami, huśtawkami, po-
stawiono też stoliki szachowe, 
stół do ping ponga, ścianki wspi-
naczkowe. Na starszych czeka 
siłownia plenerowa i sprzęt do 
street workoutu. Wydzielono  
również strefy relaksu, zabaw 
terenowych i botaniczną. To 
atrakcje, z których ze wzglę-
du na pogodę w pełni będzie 
można korzystać wiosną i la-
tem. Ale jeszcze tej zimy, jeśli 
dopisze śnieg, najmłodsi będą 
mogli z sankami wybrać się na 
parkową górkę.

W uroczystym otwarciu parku 
(6 grudnia) tłumnie wzięli udział 
mieszkańcy. Wydaje się więc, że 
cel został osiągnięty. „Dołek” po-
nownie przyciąga. Pojawiają się 
jednak głosy, że prace w parku 
można było wykonać inaczej: za-
miast żwirowej nawierzchni alejek 
utwardzić ścieżki, aby łatwiej było 
się nimi poruszać. Na portalu spo-
łecznościowym Facebook krążyło 
nawet zdjęcie wykonane przez jed-
ną z mieszkanek, na którym widać 

Wiosną Amfi teatr w pełnej krasie 
było mocno przybrudzone obu-
wie po wycieczce do Amfi teatru. 
– Nie dotarły do mnie takie opinie. 
Widziałam pojedyncze anonimo-
we głosy w internecie, ale diame-
tralnie różnią się one od tego, co 
słyszę od ludzi. Mieszkańcy są za-
dowoleni, dziękują za odnowie-
nie parku, dostaję nawet sms-y 
z podziękowaniami od dzieci za 
nowy plac zabaw – mówi Wiesła-
wa Kwiatkowska, burmistrz Mi-
lanówka. Jak dodaje, park sama 
przemierzyła w szpilkach i nie 
było z tym problemu. 

ścieżek turystycznych i powstanie 
multimedialnego przewodnika po 
mieście – wyjaśnia. Dodatkowo, 
połowa tej kwoty pochodzi z po-
zyskanej przez Milanówek unij-
nej dotacji. 

Pozostaje jeszcze jeden znak za-
pytania dotyczący milanowskiego 

parku. To jego nazwa. Władze 
miasta ogłosiły konkurs na nowe 
„imię” dla „dołka” i czekają na pro-
pozycje mieszkańców. Te można 
zgłaszać osobiście w urzędzie przy 
ul. Kościuszki 45, pocztą tradycyj-
ną lub elektroniczną na adres: pro-
mocja@milanowek.pl. 

Alejki w parku są żwirowe, bo 
takie było założenie. – Chcieli-
śmy, aby było ekologicznie, przy 
użyciu naturalnych surowców. To 
w końcu park w mieście-ogrodzie 
– zaznacza burmistrz Milanówka. 

Uwagę zwraca też jedyny ta-
ki w okolicy plac zabaw. Został 
wykonany z naturalnego drew-
na, a nie z równo ciętych desek, 
część jego „żywych” elementów  
zazieleni się na wiosnę i wtedy 
też będzie można ocenić praw-
dziwy efekt końcowy. – Park ma 
być atrakcją nie tylko dla miesz-
kańców, ale też dla turystów. Stąd 
te oryginalne rozwiązania. Daj-
my mu szansę – mówi Wiesława 
Kwiatkowska. 

Burmistrz dementuje też krą-
żące informacje, że rewitalizacja 
terenu u zbiegu ul. Krótkiej i Fi-
derkiewicza kosztowała 1,6 mln zł. 
– To koszt całego projektu, które-
go częścią było także wytyczenie 

Władze miasta 
ogłosiły konkurs 
na nowe „imię” 
dla popularnego 
„dołka”
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Reklama

Wiosną Amfi teatr w pełnej krasie 
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PRUSZKÓW
To na szczęście był tylko happening. 
W 34. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego przed kościołem św. Ka-
zimierza w Pruszkowie pojawili się 
rekonstruktorzy w milicyjnych mun-
durach. Stan wojenny wprowadzo-
no 13 grudnia 1981 r. Pamięć o tym, 
co się wówczas stało, postanowiły 

podtrzymać władze powiatu prusz-
kowskiego, które ten nietypowy hap-
pening zorganizowały. Jego celem 
było uświadomienie szczególnie 
młodszym obywatelom, jakie repre-
sje spotkały w tamtych czasach Po-
laków. W rolę milicjantów wcielili się 
członkowie grupy rekonstrukcyjnej 

Happening w rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego

z Pruszkowa i Mszczonowa. Wycho-
dzących z nabożeństwa w kościele 
św. Kazimierza i przechodniów czę-
stowali grochówką. Na ulicy stanę-
ły też charakterystyczne granatowe 
furgonetki i koksownik. Happening 
przygotowało Pruszkowskie 
Towarzystwo Patriotyczne. (EL)

Piątek, 18 Grudnia 2015

Reklama

Joanna Wróblewska
Przewodnicząca 
Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego

Najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, 

radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,

radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,

radosnych i spokojnych

odpoczynku 
w rodzinnym groniew rodzinnym gronie

oraz szczęśliwego
 Nowego Roku 2016

OgłOszenie

EWELINA
LATOSEK

PODKOWA LEŚNA
Zakończył się 
zewnętrzny audyt 
dotyczący rozbudowy 
Zespołu Szkół w Podkowie 
Leśnej. Wnioski 
z dokumentu burmistrz 
Artur Tusiński określa 
jako „bardzo mocne”.

Przeprowadzenie takiego 
niezależnego, zewnętrz-
nego postępowania bur-

mistrz Tusiński zapowiedział 
na początku września. Wszyst-
ko przez kolejne roszczenia wy-
konawców, które wpłynęły do 
urzędu miasta i mocno nad-
szarpnęły jego budżet. 

A o co dokładnie chodzi? 
W marcu 2010 r. ekipa burmistrz 
Małgorzaty Stępnień-Przygody 
rozpoczęła rozbudowę Zespo-
łu Szkół przy ul. Jana Pawła II. 
Realizacja inwestycji miała za-
kończyć się półtora roku póź-
niej, jednak szybko pojawiły się 
kłopoty i opóźnienia. General-
ny wykonawca, fi rma Wid Bas 
w połowie 2012 r. zeszła z pla-
cu budowy nie kończąc zadania. 
Konieczne było zatrudnienie ko-
lejnego wykonawcy, aby sfi nali-
zować całe przedsięwzięcie. Z tą 
drugą fi rmą miasto też spotkało 
się w sądzie. Podobnie jak z gene-
ralnym wykonawcą i siedmioma 

Audyt wykazał nieprawidłowości
Sprawa dotycząca rozbudowy Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

innymi podmiotami, które by-
ły zaangażowane w budowę. 
– Miasto prowadziło tę inwesty-
cję nieudolnie, oprócz błędów 
prawnych popełniono jeszcze 

Wrażenie robią też sumy. 
Szkoła miała kosztować nie-
całe 9 mln. Wiadomo już, że 
ostatecznie kosztowała miasto 
15 mln. Obciążenie widać na-
wet w budżecie na 2016 r., w któ-
rym zarezerwowano 1 mln zł na 
wypadek przegranej w trwają-
cych procesach.

Audyt potwierdził zarzuty 
obecnego burmistrza.– Firma 
przesłała nam już ostateczną 
wersję roboczą audytu. Wersja 
fi nalna zostanie opublikowana 
jeszcze przed świętami. Wyniki 
mnie nie zaskoczyły, choć spisa-
ne i zebrane przez zewnętrzne-
go, niezależnego audytora robią 
jeszcze większe wrażenie, tak 
samo złe. Audyt jasno poka-
zuje błędy i odpowiedzialność. 
I powiem szczerze: nie wiem co 

z tym zrobić – przyznaje Tusiń-
ski. – Nie wiem, czy miasto po-
winno być tym jeszcze nękane, 
jeszcze żyć tą historią, czy za-
kończyć ją, w przyszłym roku 
do finału doprowadzić cztery 
rozpoczęte sprawy i wrócić do 
normalnego życia – dodaje.

Nie wiadomo więc, czy sprawa 
zakończy się w sądzie lub proku-
raturze. – Była burmistrz nie jest 
urzędnikiem samorządowym, 
skarbnik też u nas nie pracu-
je, główny kierownik przedsię-
wzięcia został zwolniony jeszcze 
przez moją poprzedniczkę. Ob-
sługi prawnej, tej która była, też 
już nie ma. Na dobrą sprawę nie 
mogę mieć roszczeń w stosunku 
do inspektora nadzoru budow-
lanego, którego wynajmowa-
ło miasto, bo były to umowy 
o dzieło i sprawa przedawniła się 
w zeszłym roku. Włóczenie się 
po sądach jest chyba bez sensu 
– mówi Tusiński. 

Zaznacza jednak, że ostatecz-
na decyzja jeszcze nie zapadła, 
a materiał przygotowany przez 
audytora jest cały czas analizo-
wany. – Wyniki są bardzo moc-
ne, na pewno pojawią się pytania 
mieszkańców i radnych, wtedy 
też będziemy gotowi aby przed-
stawić swoje stanowisko – doda-
je burmistrz.

Cały raport z audytu ma być 
dostępny jeszcze przed święta-
mi na stronie internetowej urzę-
du miasta. 
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budowlane i zarządcze – mó-
wił we wrześniu obecny włodarz, 
który za sterami Podkowy Leśnej 
stanął rok temu.  

– Wyniki 
audytu mnie 
nie zaskoczyły 
– mówi burmistrz 
Tusiński

Sprawa dotycząca rozbudowy Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
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BRWINÓW
W Środowiskowym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Brwinowie trwa zbiór-
ka zabawek dla dzieci. Organizato-
rzy podali listę najpotrzebniejszych 
rzeczy. Dzieci czekają na klocki, gry 
edukacyjne, planszówki, zabaw-
ki kreatywne i materiały plastycz-
ne. – Zbieramy zabawki dla naszych 

podopiecznych ze świetlic socjote-
rapeutycznych na terenie gminy. 
Chcemy po prostu sprawić im ra-
dość. Zabawki można dostarczać 
do naszej świetlicy do świąt – mówi 
Magda Lipińska ze Środowiskowe-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. Ak-
cja spotyka się z zainteresowaniem 

Podarowane zabawki 
sprawią dzieciom radość

mieszkańców. – Na pewno dzieci 
będą miały wiele powodów do ra-
dości – wyjaśnia Lipińska. Zbiórka 
zabawek odbywa się w Środowisko-
wym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 31. 
Placówka czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 10-18. (JM)

OgłOszenie

Największa szkoła językowa w Polsce Największa szkoła językowa w Polsce 
zaprasza na lekcje  w domu lub w firmie 

z bezpłatnym dojazdem lektora

40 zł za lekcję 60 MIN. za 1 osobę 
w grupie 2-osobowej

69 zł za lekcję 60 MIN. zajęcia indywidualne

Uczymy na każdym poziomie zaawansowania
Zajęcia na terenie Powiatu Pruszkowskiego 

Zapisy i informacja:
tel. 665 989 580; pruszkow@moose.pl

www.moose.pl

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Nie tylko gminy, 
ale i powiaty powoli 
przygotowują się 
do uchwalenia 
budżetów na rok 2016. 
Jak prezentuje 
się plan zadań 
inwestycyjnych powiatu 
pruszkowskiego?

P rzyszłoroczny budżet 
tego powiatu zapowia-
da się obiecująco. Plano-

wane dochody to blisko 142 mln 
złotych. Wydatki będą nieco 
większe i wyniosą 146 mln zł.
Jak czytamy w projekcie budżetu,
defi cyt w wysokości 4,2 mln zł 
zostanie pokryty środkami z kre-
dytów bankowych.

Dla mieszkańców naszego 
regionu najważniejszą infor-
macją zawartą w budżecie są 

Oświata na pierwszym miejscu
Projekt budżetu powiatu pruszkowskiego zapowiada się obiecująco

planowane inwestycje. W przy-
szłym roku na tego typu zadania 
powiat wyda 27,8 mln zł. Lwią 
część tej kwoty pochłoną inwe-
stycje drogowe (11,6 mln zł) oraz 
oświatowe (12,3 mln zł).

Sprawdziliśmy jakie przed-
sięwzięcia powiat zamierza 
przeprowadzić w 2016 roku. 
W dziale „Drogi publiczne po-
wiatowe” znajdziemy 20 zadań. 

3135W ul. Warsztatowa i ul. Bro-
niewskiego w Pruszkowie oraz 
drogi 3131W ul. Warszawska 
w Piastowie (1,5 mln zł), przebu-
dowa drogi 3118W ul. Źródlana 
w Falentach Dużych (1,3 mln zł), 

budowa ronda w Falentach No-
wych na skrzyżowaniu ul. Fa-
lenckiej i Olszynowej (1,2 mln zł).
Dodatkowo powiat przeka-
że 1,6 mln zł na przebudowę 
skrzyżowania drogi powiatowej 

nr 3112W ul. Promyka z Przejaz-
dową. W przypadku inwestycji 
oświatowych aż 12,25 mln zł po-
chłonie kontynuacja rozpoczętej 
w tym roku rozbudowy siedzi-
by Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana. Finał inwe-
stycji planowany jest na 2017 r. 
50 tys. zł powiat wyda na przebu-
dowę Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Kościusz-
ki, a konkretnie na prace przy-
gotowawcze do tego zadania.

Powiat ponad 1,5 mln zł wy-
da na zakupy inwestycyjne dla 
starostwa. Pozostałe zadania, 
na które warto zwrócić uwa-
gę to informatyzacja Szpita-
la Powiatowego (200 tys. zł), 
budowa internatu przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych (350 tys. zł) oraz 
przebudowa i termomoderni-
zacja budynku przy ul. Łączni-
czek AK (700 tys. zł).

Budżet powiatu muszą za-
twierdzić jeszcze radni. 
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 Kontynuacja rozpoczętej w tym roku rozbudowy 
siedziby LO im. Zana pochłonie 12,25 mln zł

Projekt budżetu powiatu pruszkowskiego zapowiada się obiecująco

Szlachetne 
Paczki, czyli 
dar serca 
PRUSZKÓW
Jedenaście rodzin 
z Pruszkowa 
i okolic otrzymało 
niezwykły świąteczny 
prezent. Chodzi 
o fi nał akcji Szlachetna 
Paczka. W sobotę 
i niedzielę wolontariusze 
przekazywali 
dary potrzebującym.

– To dwa dni pięknego finiszu. 
W tym roku pomagamy jedena-
stu rodzinom z Pruszkowa i okolic. 
W sobotę rozwieźliśmy część pa-
czek, wolontariusze pracowali tak-
że w niedzielę, bo wtedy dotarły do 
nas kolejne prezenty od darczyń-
ców. Wśród podarunków są lodów-
ki, kuchenki gazowe, pralki, meble 
i wiele innych – mówiła Małgo-
rzata Kowalska, wolontariuszka 
Szlachetnej Paczki w Pruszko-
wie. I dodawała:  – W tym roku 
pomagamy rodzinom w bardzo 
trudnych warunkach mieszkanio-
wych. To przecudowni ludzie, ale 
w tarapatach życiowych, w nieza-
winionej biedzie.

Pruszkowski sztab Szlachetnej 
Paczki znajdował się w Gimna-
zjum nr 4 przy ul. Hubala. Każ-
dy z darczyńców witany był kawą, 
herbatą, słodkim poczęstunkiem 
i przede wszystkim uśmiechem. 
Ale nie tylko. – Książnica Prusz-
kowska przekazała nam piękne 
albumy o historii miasta, które są 
prezentem i podziękowaniem dla 
naszych darczyńców. Drukarnia 
Indruk wsparła nas naklejkami, 
nimi również dziękujemy tym, 
którzy postanowili w tym roku 
pomagać – wyjaśnia Małgorza-
ta Kowalska.

Podobne finały odbyły się 
w miastach i miejscowościach ca-
łej Polski. W naszym regonie Szla-
chetna Paczka pojawiła się w tym 
roku także w Piastowie, Brwino-
wie, Milanówku, Grodzisku i No-
wej Wsi.   (EL) 

Najważniejsze i zarazem naj-
kosztowniejsze z nich to: rea-
lizacja ostatniego etapu przebu-
dowy drogi powiatowej 3111W 
(1,9 mln zł), przebudowa drogi 

Inwestycje 
oświatowe mają 
pochłonąć 
12,3 mln zł
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PRUSZKÓW
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego zaprasza na kolejne 
sobotnie, rodzinne warsztaty. Tym 
razem uczestnicy zajęć wykonają 
ozdoby choinkowe z papieru – anioł-
ki, bombki oraz rozmaite zawieszki. 
Wspólne przygotowywanie dekora-
cji świątecznych to świetna, twórcza 

zabawa nie tylko dla dzieci, ale i dla 
dorosłych. To również okazja, by po 
powrocie do domu poczuć wielką 
radość z ubierania choinki własno-
ręcznie przygotowanymi ozdobami. 
Zajęcia prowadzi Joanna Mazurkie-
wicz. Spotkania z cyklu Sobota 
z… mają formułę otwartą – nie 

Podczas warsztatów zrób 
ozdobę choinkową z papieru

trzeba się na nie wcześniej zapisy-
wać i można dołączyć w dowolnym 
momencie. Organizatorzy radzą jed-
nak, by nie przychodzić w ostatniej 
chwili. Start: 19 grudnia, godz. 11. Miej-
sce: Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego w Pruszkowie, 
pl. Jana Pawła II 2. Wstęp wolny. (EL) 

Piątek, 18 Grudnia 2015

OgłOszenia

Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła, spokoju i radości

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzą 

Zarząd oraz pracownicy Spółki Koleje Mazowieckie

W  ten  wigilijny  dzień  zaśnieżony,
kiedy  w  kościele  uderzą  dzwony,
przyjmijcie  gorące  życzenia  radości,
a  w  Nowym  Roku  szczęścia,
zdrowia  i  pomyślności

od Dyrekcji oraz Pracowników Pływalni KAPRY

Informujemy, że  z powodu przerwy technologicznej
w dniach 22.12.2015 r. - 08.01.2016 r.
Pływalnia będzie NIECZYNNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY od dnia 09.01.2016 r.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
mamy przyjemność złożyć Państwu

w imieniu Władz Samorządowych Powiatu 
Grodziskiego i własnym

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki, 
wspólnie śpiewanej kolędzie, 

w rodzinnym, pełnym radości i ciepła gronie 

upłyną Państwu piękne chwile Polskiej Wigilii.

Starosta Grodziski 
Marek Wieżbicki

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grodziskiego 

Jerzy Terlikowski

Z okazji
Świąt Bożego  
Narodzenia
życzymy 
Mieszkańcom Pruszkowa
samych radosnych chwil
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze, a w nadchodzącym
Nowym Roku optymizmu
oraz pomyślności w realizacji
zamierzonych planów

Komenda Powiatowa Policji  
w Pruszkowie

Z okazji
Świąt Bożego 
Z okazji
Świąt Bożego 
Z okazji

Narodzenia
życzymy 
Mieszkańcom Pruszkowa
samych radosnych chwil
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze, a w nadchodzącym
Nowym Roku optymizmu
oraz pomyślności w realizacji
zamierzonych planów

Komenda Powiatowa Policji 
w Pruszkowie
Komenda Powiatowa Policji 
w Pruszkowie
Komenda Powiatowa Policji 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej

ANNA 
SOŁTYSIAK

BRWINÓW
Remont brwinowskiego 
Dworku Zagroda 
lub jak kto woli 
„Bartkiewiczówki” 
dobiegł końca. Jednak 
nie oznacza to, że obiekt 
od razu otworzy swoje 
podwoje dla mieszkańców. 
– Dopiero ruszamy z 
odbiorami – podkreśla 
burmistrz Brwinowa.

D worek przy ul. Grodzi-
skiej 57 w Brwinowie 
znany jest pod dwiema 

nazwami. Pierwsza to Dworek 
Zagroda, a druga – „Bartkiewi-
czówka”. Mieszkał tam bowiem 
Zygmunt Bartkiewicz, pisarz i re-
gionalista, który sam zbudował 
dworek. „Bartkiewiczówka” po-
wstawała w latach 1905 – 1910, 
a od końca lat 70. ubiegłego 

Dworek Zagroda odzyskał urodę
Jest szansa, że na początku stycznia dworek będzie dostępny dla mieszkańców

Wykonawca niebawem prze-
każe obiekt do odbiorów gmi-
nie. Wiele wskazuje na to, że 
meblowanie Zagrody ruszy 
w przerwie świątecznej. – Musi-
my zwieźć i poustawiać meble. 
Dziś są tam przecież gołe ściany 
– mówi Kosiński. 

A co znajdzie się w dworku? 
Niespodzianek nie ma. Nadal 
będzie siedzibą Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa. Ale bur-
mistrz Kosiński widziałby 

osuszanie ścian fundamento-
wych, wykonanie izolacji prze-
ciwwodnej, drenaż, stworzenie 
opaski z piaskowca wokół bu-
dynku, wymiana uszkodzonych 
elementów więźby dachowej 
i dachówek czy wymurowanie 
nowych kominów nad połacią 
dachu. To tylko niektóre z zadań. 

Początkowo mówiło się, że 
roboty dobiegną finału nawet 
miesiąc przed terminem. Tak 
się jednak nie stało. – Faktycz-
nie był taki moment, że liczyli-
śmy na to, że uda się wszystko 
wykonać wcześniej. Dworek 
Zagroda jest jednak zabytkiem 
i wszystkie działania musieliśmy 
konsultować z konserwatorem. 
Ten uznał, że dach dworku powi-
nien być pokryty ręcznie robioną 
dachówką. Jej wykonanie zajęło 
dostawcy wiele miesięcy, co od-
biło się nieco na tempie prac. Ale 
nie mamy opóźnień – twierdzi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów. 

stulecia jest siedzibą Towarzy-
stwa Przyjaciół Brwinowa. 

Zabytkowy dworek z roku na 
rok tracił jednak swoją urodę, 
dlatego władze gminy Brwinów 
postanowiły go wyremontować. 
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w „Bartkiewiczówce” również 
muzeum. – Chciałbym, żeby ten 
obiekt był dostępny dla mieszkań-
ców. Myślimy nad tym, by w dwor-
ku dodatkowo stworzyć Muzeum 
Ziemi Brwinowskiej – podkreśla.  

Oficjalnie nie ma jeszcze 
wyznaczonej konkretnej da-
ty otwarcia obiektu dla miesz-
kańców. Jest szansa, że nastąpi 
to na początku stycznia. Remont 
zabytkowego dworku pochłonął 
680 tys. zł. 

Jest szansa, że na początku stycznia dworek będzie dostępny dla mieszkańców

tyle kosztował 
remont 
brwinowskiego 
Dworku Zagroda

680 tys. zł

Hala na mecze 
i koncerty
GRODZISK MAZOWIECKI
Grodzisk może 
pochwalić się czołową 
drużyną tenisa 
stołowego w Polsce 
– Bogorią. Jest szansa, 
że będzie występować 
w nowej hali.

– Jedną z najważniejszych przy-
szłorocznych inwestycji będzie 
rozpoczęcie budowy hali wido-
wiskowo-sportowej. Myślę, że 
będzie to dla Grodziska przed-
sięwzięcie historyczne – mówi 
burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński. Jak będzie prezentowała 
się hala? – Pomieści 3,5 tys. lu-
dzi na koncertach, a na impre-
zach sportowych 2 tys. osób. 
Obiekt będzie areną, na której 
rozgrywane będą nasze mecze 
tenisowe. Dobre nagłośnienie 
pozwoli organizować tam też 
koncerty. Ciekawym pomy-
słem jest taras widokowy i ob-
serwatorium astronomiczne, 
gdzie będziemy prowadzili 
zajęcia rozwojowe dla dzieci
– opisuje Benedykciński.  (JM) 

Rozpoczęto od porządkowania 
zbiorów, które zostały po Zyg-
muncie Bartkiewiczu. Mowa 
tu o książkach, pamiątkach czy 
cennych dokumentach. Póź-
niej ruszyły prace budowlane: 
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GRODZISK MAZOWIECKI
W piątek (11 grudnia) wmurowano
kamień węgielny pod budowę Ga-
lerii Grodova, nowego centrum 
handlowego w Grodzisku. W uro-
czystości wzięli udział burmistrz 
miasta Grzegorz Benedykciński 
i przedstawiciele inwestora, Gru-
py Napollo. Otwarcie centrum 

zaplanowano na koniec 2016 r. – Ga-
leria Grodova to pierwsza nowocze-
sna galeria handlowa w mieście, 
zlokalizowana w samym jego cen-
trum, przy ul. H. Sienkiewicza, w są-
siedztwie Centrum Kultury z kinem 
oraz głównego deptaku miejskie-
go – mówi Dorota Beltrani, Asset & 

Kamień węgielny pod Galerię 
Grodova wmurowany

Leasing Director w Grupie Napol-
lo. – W ofercie galerii znajdzie się 
zarówno moda adresowana do wy-
branych grup, ludzi młodych, aktyw-
nych jak również moda rodzinna, 
a także market spożywczy, produkty 
z kategorii zdrowie i uroda, sport, ga-
stronomia oraz usługi – dodaje. (EL) 

Reklama
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25 www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy

10% wkładu własnego 
tylko do końca 2015

MILANÓWEK
Kupując kalendarz przygotowany 
przez milanowskie schronisko dla 
bezdomnych zwierząt, możemy po-
móc czworonożnym podopiecznym 
placówki. A warto, bo do nabycia ka-
lendarza zachęca Edek (na zdjęciu), je-
den z psów oczekujących na adopcję. 
Koszt to 20 zł, z czego 15 zł zostanie 

przeznaczone na działalność schro-
niska w Milanówku. 5 zł to koszt 
produkcji. Kalendarz można nabyć 
bezpośrednio w placówce w soboty 
w godz. 9-13 (najlepiej po uprzednim 
kontakcie z wolontariuszami, tel. 607 
584 763, 504 260 664), a na terenie 
Milanówka (poza schroniskiem) oraz 

Pies Edek zachęca 
do kupna kalendarza

Grodziska Mazowieckiego i Podkowy 
Leśnej także po uprzednim kontakcie 
z wolontariuszem: tel. 692 660 071 lub 
607 584 763, e-mail blasiak.agata@
gmail.com lub azzie5@wp.pl. Podob-
nie na terenie Nadarzyna, Pruszkowa 
i Piastowa – tel. 504 260 664, e-mail 
marta.2102@wp.pl. (EL) 

OgłOszenie

EWELINA
LATOSEK

REGION
Koniec roku to czas 
podsumowań. 
Oto, naszym zdaniem, 
najważniejsze 
i najciekawsze 
wydarzenia, którymi 
żyli w minionych 
12 miesiącach 
mieszkańcy 
naszego regionu.

Jak zapamiętamy 2015 rok? 
Przede wszystkim z... kon-
trowersji. Linia energe-

tyczna 400 kV, modernizacja 
kolejowej nitki do Skierniewic 
i podziemnego przejścia dla pie-
szych na dworcu PKP w Prusz-
kowie, wycinka drzew wzdłuż 
szlaku WKD – te sprawy wy-
wołały wśród mieszkańców naj-
większe poruszenie i emocje. 
Nic dziwnego, bowiem w tych 

Rok ważnych, ale i kontrowersyjnych wydarzeń
Emocje wzbudzały m.in. sprawy przebiegu linii 400 kV i wycinki drzew wzdłuż szlaku WKD

nich grodziszczanie. Wszyscy 
postanowili stanowczo zapro-
testować. Powstały stowarzysze-
nia, mieszkańcy zorganizowali 
się we wspólnej sprawie. Deter-
minacja i upór przyniosły skutek. 
Prace nad realizacją oprotesto-
wanego przebiegu wstrzymano, 

przypadkach decyzje albo ich 
zaskoczyły, albo rozczarowały. 

Kontrowersje
W lutym Urząd Transportu Ko-
lejowego nakazał Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej usunięcie ro-
ślinności rosnącej w odległości 
mniejszej niż 15 metrów od to-
rów z terminem wykonania prac 
do końca kwietnia. Przewoźni-
kowi udało się go przesunąć do 
lutego 2016 r. Tuż przed rozpo-
częciem prac związanych z wy-
cinką (a pod topór mogłoby 
pójść nawet 2 tys. drzew) ostro 
zaprotestowali mieszkańcy i lo-
kalne samorządy. Barbarzyń-
stwo i urzędnicza bezmyślność 
to jedne z łagodniejszych okre-
śleń, jakie padały. UTK obiecało 
decyzję zmienić, ale na konkret-
ny ruch wciąż czekamy.  

Na przełomie marca i kwiet-
nia po raz pierwszy usłyszeliśmy 
o planach budowy linii wysokie-
go napięcia, która ma połączyć 

Kozienice i Ołtarzew. O tym, 
że ma ona przebiegać w bez-
pośrednim sąsiedztwie ich do-
mów, mieszkańcy gmin Jaktorów 
i Żabia Wola dowiedzieli się już 
na końcowym etapie przygoto-
wań do realizacji inwestycji. 
Niedługo potem dołączyli do 

sejmik województwa mazowiec-
kiego przystąpił do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego, w którym ujęto inwesty-
cję, do życia powołano też Forum 
Dialogu Społecznego. Choć do 
fi nału sporu o linię 400 kV jesz-
cze daleko, to dużym sukcesem 
mieszkańców jest wyegzekwo-
wanie swojego prawa do de-
cydowania o tym, co dzieje się 
w pobliżu ich domów. 

Pierwsza połowa roku to także 
niecierpliwe oczekiwanie na za-
kończenie modernizacji linii ko-
lejowej do Skierniewic i otwarcie 
wyremontowanego podziem-
nego przejścia dla pieszych na 
dworcu PKP w Pruszkowie. 
Pasażerowie mieli z niego sko-
rzystać w czerwcu, jednak przej-
ście otwarto dopiero pod koniec 
września. I to był początek kło-
potów, a nie ich koniec. Awarie 
wind, strome schody i brak po-
chylni dla rowerów otwiera-
ły długą listę zarzutów wobec 

wykonawcy remontu, czyli PKP 
PLK. Kolejarze postanowili więc 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców instalując szynę do 
sprowadzania rowerów. I znów 
fi asko... Zamontowano ją bowiem 
tak blisko ściany, że korzystanie 
z niej stało się trudniejsze niż 
znoszenie jednośladu na wła-
snych rękach.

Były i plusy 
Oczywiście nie zabrakło również 
pozytywnych akcentów. Dotyczą 
one głównie inwestycji. 

Ruszyła długo oczekiwana 
rozbudowa Liceum im. Toma-
sza Zana w Pruszkowie, w górę 
pnie się Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego, kierowcy mogą 
już korzystać z wygodnych tras 
ekspresowych, m.in. S8, zwanej 
obwodnicą Raszyna. Dowiedzie-
liśmy się także, jak będzie wy-
glądać nowa galeria handlowa 
w Pruszkowie, którą wybuduje 
ECC Real Estate. 

 Lista zarzutów wobec wykonania remontu przejścia 
podziemnego na dworcu w Pruszkowie była długa
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PIASTÓW
W Bibliotece Głównej odbędzie 
się spotkanie dotyczące posta-
ci Lukrecji Borgii. Dyskusja zosta-
nie przeprowadzona na podstawie 
powieści Dario Fo „Córka papie-
ża”. Pisarz staje w obronie Lukrecji. 
Opierając się m.in. autentycznych 
listach córki papieża, odnajduje 

w nich kobietę łagodną, lecz uwi-
kłaną w okrutną grę ojca. Autor 
książki po obejrzeniu serialu te-
lewizyjnego „Rodzina Borgiów” 
stwierdził, że historia została prze-
kłamana. Lukrecja była dzieckiem 
kardynała Rodrigo de Borgii, póź-
niejszego papieża Aleksandra VI. 

O Lukrecji Borgii podczas 
Dyskusyjnego Klubu Książki

Gdy miała 12 lat ojciec wydał ją po 
raz pierwszy za mąż w celach poli-
tycznych. Później sam ją rozwiódł, 
drugiego męża zamordował, a na 
trzeciego wybrał kobieciarza. 
Start : 18 grudnia, godz. 18. Miejsce: 
Biblioteka Główna, ul. Warszawska 24, 
Piastów. Wstęp wolny. (SD) 

„Mamy swoje prawa – nie dajmy się oszukać”
Dlaczego Pani praca jest tak ważna dla 
konsumentów, mieszkańców powiatu 
grodziskiego?
- Moim zdaniem dlatego, że konsument 
jako słabsza strona stosunku umownego 
w rzeczniku otrzymuje wsparcie mające 
wyrównać jego szanse w starciu z profe-
sjonalistą.

Rzecznik konsumentów jest instytucją 
powołaną do udzielania porad i pomocy 
w zakresie prawa konsumenckiego i po-
dejmowaniu interwencji w sprawach spor-
nych na linii konsument-przedsiębiorca. 

Czy istnieje grupa konkretnych 
problemów, z którymi zgłaszają się 
petenci do Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów?
-Tak i można nawet wskazać kilka takich 
grup, które zdecydowanie przeważają, 
a mianowicie umowy zawierane na od-
ległość i poza siedzibą przedsiębiorstwa. 
Konsumenci reklamują również odzież, 
sprzęty gospodarstwa domowego, usługi 
fi nansowe, usługi telekomunikacyjne. Pe-
tenci zgłaszają się do rzecznika w poczuciu 
nieprzestrzegania prawa, nadużycia prawa 
oraz nieuczciwości i nierzetelności. 

Często w sklepach, tuż przy kasie można 
spostrzec komunikat: „Po odejściu od kasy 

reklamacji nie uwzględniamy”. Czy jest on 
rzeczywiście zgodny z prawem?

- Zakupiony towar zawsze można re-
klamować. Taki komunikat więc jest nie-
zgodny z prawem. 

Wiele osób robi zakupy przedświątecz-
ne przez Internet. Jakie są najczęstsze 
problemy związane z zakupami przez 
Internet?
- Punktem spornym jest utrudnianie przez 
sprzedawcę prawa odstąpienia od umo-
wy, zwłaszcza w sytuacji niezgodności 
towaru z umową zakupu. Najczęstszymi 
problemami jakie zdarzają się z zakupa-
mi przez Internet są uszkodzenia towa-
rów podczas transportu. Konsument nie 
sprawdza bardzo często zawartości prze-
syłki, której odbiór kwituje. Potem żadna 
ze stron, ani sklep, ani fi rma kurierska nie 
chcą wziąć na siebie odpowiedzialności za 
zniszczoną rzecz. 

Jak reklamować towary zakupione 
przez Internet?
- Towary takie można reklamować na zasa-
dach ogólnych reklamacji towarów. Można 
tego dokonać na podstawie karty gwaran-
cyjnej dołączonej do rzeczy, albo też bezpo-
średnio u sprzedawcy –na zasadzie rękojmii 

na podstawie chociażby paragonu. Zachę-
cam więc by przechowywać takie karty gwa-
rancyjne, czy też paragony dołączone do 
zakupu, choć paragon nie jest niezbędny. 
Prawo do reklamacji nie może być w żaden 
sposób ograniczony. Podstawą jest wada, 
a nie paragon. Jednym z wielu możliwych 
dowodów zakupu. Może to być dowód np. 
wyciąg z konta bankowego rachunku, ze-
znania świadka. 

Zbliża się okres przedświątecznych pro-
mocji. Jakie uprawnienia przysługują kon-
sumentom podczas świątecznych promocji 
i na co powinni uważać podczas zakupowe-
go szaleństwa?

-Trudno mówić o przywilejach. W okre-
sie przedświątecznym wiele sklepów pra-
cuje dłużej i zwykle, tworzone są specjalne 

strefy promocyjne. Świąteczne sprzedaże 
rozpoczynają się także stosunkowo wcze-
śnie, już na początku listopada. Jest więc 
mnóstwo czasu na przemyślenie zakupów. 
Może warto wskazać, że promocja dotyczy 
towarów pełnowartościowych i nie jest tym 
samym co obniżka cen, a więc towary pro-
mocyjne podlegają reklamacji tak samo jak 
w pozostałym okresie kiedy nie są objęte 
promocją. Pytając o przywileje wydaje mi 
się, miała Pani na myśli przysługujące prawo 
do odstąpienia od umowy. Przypominam 
,że prawo to dotyczy zakupów dokonywa-
nych na odległość lub poza siedziba przed-
siębiorstwa. Dokonując zakupów w sklepie 
stacjonarnym warto zawczasu uzgodnić 
możliwość zwrotu „nietrafi onego” Mikołaja. 

Pani Rzecznik, na czym polegają zabie-
gi zwane „pozorną promocją”?
- Przy okazji sprzedaży promocyjnej war-
to zwrócić uwagę na ten sam produkt nie-
objęty promocją, bo często zdarza się ,że 
w tzw. strefi e promocyjnej znajduje się pro-
dukt opatrzony etykietą – PROMOCJA - 
w cenie takiej samej jak produkt znajdujący 
się nieopodal na stałym miejscu na półce. 
Często też do produktu podstawowego do-
dawane są tzw. „gratis”, które pozornie są 
darmowe, bo stanowią komplet z towarem 

o gramaturze mniejszej niż występująca 
standardowo w produkcie podstawowym 
o takiej samej cenie. 

Jak nie da się złapać w sidła nie-
uczciwych handlowców? Jakich rad 
mogłaby Pani udzielić, by uniknąć 
nieuczciwego postępowania?
 - Ważne jest, aby dokonywać przemyśla-
nych i świadomych wyborów. Zdaję sobie 
sprawę, że przed świętami nie jest to łatwe 
zadanie. Ale jest to jedna z rad, by unik-
nąć ewentualnych konfl iktów, by nie dać 
się oszukać. Należy pamiętać, że w świetle 
prawa nie ma zwrotów pełnowartościowych 
towarów. Jeśli nie jesteśmy czegoś pewni 
kupujmy w sklepach gdzie sprzedawca do-
puszcza możliwość zwrotu, wymiany zaku-
pionego towaru. Jest to zwłaszcza istotne 
w momencie zakupu prezentu, który może 
się nie spodobać. Przed zakupem warto też 
zwrócić uwagę, czy dany towar rzeczywiście 
jest objęty promocją, czy też jest „gratisem”, 
dodatkiem do innego produktu. Zdarzają 
się sytuacje, że zamiast zakupu czegoś tań-
szego, płacimy za coś z nadwyżką. Cena za 
jednostkowy towar jest znacznie wyższa 
niż ta, o której zostaliśmy zapewnieni. Do-
brym nawykiem jest również porównywanie 
cen produktów w różnych sklepach. Warto 

również sprawdzić, czy towar, który chcemy 
zakupić jest nieuszkodzony i kompletny. Za-
chęcam konsumentów, by sprawdzali ceny 
nie tylko znajdujące się na półkach, ale także 
przy naliczaniu ich ceny przy kasie. Zdarza 
się, że te ceny właśnie przy kasie wrastają. 
Należy sprawdzać czy towar nie posiada 
żadnych uszkodzeń mechanicznych. Jest to 
szczególnie istotne przy zakupach dokony-
wanych przez Internet. Zawsze warto brać 
paragon lub inne potwierdzenie zakupu, 
które ułatwi dochodzenie roszczeń czy re-
klamacji. Reasumując: dokonujmy zakupów 
rozważnie, przemyślanie i bez pośpiechu. 

Życzę wszystkim konsumentom – miesz-
kańcom powiatu grodziskiego udanych 
zakupów i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
przyjmuje w budynku Starostwa Powia-
tu Grodziskiego w budynku przy ulicy 
T. Kościuszki 30, w budynku B, w pokoju 
nr 17. Godziny urzędowania: poniedziałek, 
środa w godz. 14.15 – 16.00, w czwartki 
w godz. 14.15-17.00.

Rozmawiała
Anna Gębalska-Berekets

Powiat Grodziski

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Rozmowa z Katarzyną Gałązką-Serwacińską, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim

 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
  

W Grodzisku Mazowieckim 
odbiór śmieci bez zmian
D otychczasowy system go-

spodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie 

Grodziska Mazowieckiego nie ule-
gnie zmianie. Od 1 stycznia 2016 r. 
zmieni się fi rma świadcząca usługę 
odbioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od mieszkańców. 
Nowym operatorem w tym zakre-
sie będzie fi rma JARPER Sp. z o. o.  

Stawki opłat za gospodarowa-
nie odpadami pozostają na obecnej 
wysokości, tj.:
• 9, 80 zł od osoby miesięcznie za 

gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w sposób selektywny,

• 17 zł od osoby miesięcznie za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi bez prowadzenia 
segregacji.

Częstotliwość odbioru odpadów 
dla zabudowy jednorodzinnej:
• Odpady segregowane, zmie-

szane i biodegradowalne – raz 
na 2 tygodnie,

• Odpady wielkogabarytowe 
– dwa razy w roku

• Zużyty sprzęt AGD i RTV – raz 
na kwartał

• Zużyte opony – raz na kwartał.
Odpady segregowane należy 

gromadzić w workach (kolor bia-
ły – szkło, kolor żółty – papier, pla-
stik, metal) w dotychczasowej szacie 

grafi cznej aż do momentu wyczer-
pania zapasów. Firma przy odbiorze 
odpadów segregowanych będzie po-
zostawiać worki z nowym oznacze-
niem (logo operatora).

Odpady komunalne zmieszane na-
leży gromadzić w pojemniku, w jaki 
została wyposażona nieruchomość.

Punkt selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych (PSZOK) 
funkcjonuje na terenie byłej kom-
postowni odpadów w Chrzanowie 
Dużym 15A, tel. /22/ 724 13 84. 
Przyjmuje on odpady segregowa-
ne takie jak: papier, plastik, metal, 
szkło, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt AGD i RTV, wielko-
gabaryty, zużyte opony, odpady re-
montowo-budowlane, chemikalia.

Uiszczanie opłat za gospodaro-
wanie odpadami pozostaje również 

w niezmienionej formie: bezgotów-
kowo na wyznaczony rachunek ban-
kowy gminy, gotówkowo w kasie 
Urzędu lub w kasie Zakładu Go-
spodarki Komunalnej – pawilon nr 
7 na Targowisku Miejskim.

Harmonogramy odbioru odpa-
dów komunalnych na 2016 r. zostaną 
w najbliższym czasie udostępnione 
na stronie internetowej gminy oraz 
dostarczone bezpośrednio do nie-
ruchomości.

UWAGA:
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ FIRMY OD-
BIERAJĄCEJ ODPADY WŁAŚCICIELE 
NIERUCHOMOŚCI NIE SĄ ZOBOWIĄ-
ZANI DO PONOWNEGO SKŁADANIA 
DEKLARACJI.
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PRUSZKÓW
Sukcesy młodych pływaków i pływa-
czek z UKS Kapry Armexim Prusz-
ków. W Ogólnopolskich Zawodach 
Pływackich o Puchar Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego zaprezen-
towali się z dobrej strony i zdobywali 
najwięcej, bo 50, medali ze wszyst-
kich klubów, jednak nie wygrali 

klasyfi kacji drużynowej. Lepszy oka-
zał się tylko MZOS Płock, który zdo-
był 40 medali, jednak o jeden złoty 
więcej niż zawodnicy z Pruszkowa. 
Aż 23 zawodników UKS Kapry wy-
walczyło pierwsze miejsca. Srebrne 
medale zawisły na szyjach 17 pływa-
ków, a kolejnych 10 zdobyło brązowe 

Medalowe zdobycze 
młodych pływaków

krążki. Natomiast w Otwartych Mi-
strzostwach Warszawy, które odbyły 
się 4-5 grudnia pływacy i pływaczki 
UKS Kapry wywalczyli 30 medali 
(11 złotych, 11 srebrnych i 8 brązo-
wych)  i uplasowali się na 5. miejscu 
w klasyfi kacji drużynowej. Triumfo-
wał zespół Luks Muszelka. (JM) 

Pruszkowscy gimnazjaliści 
zwyciężyli w ogólnopolskim 
konkursie filmowym
W listopadzie bieżącego roku 
uczniowie Gimnazjum Społecz-
nego w Pruszkowie wzięli udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Filmo-
wym pod tytułem „Zabytkomania” 
zorganizowanym przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa oraz Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. Należa-
ło zrealizować film fabularny lub ani-
mowany opowiadający w dowolny 
sposób o zabytkach. Uczniowie gim-
nazjum podjęli wyzwanie i z pomocą 
uczestników koła filmowego dzia-
łającego w szkole od dwóch lat pod 
kierunkiem Małgorzaty Głowackiej 

nakręcili film animowany pod tytu-
łem „Zabytkomania”. 

10 grudnia 2015 roku odbyła się 
gala finałowa konkursu. Pruszkow-
scy gimnazjaliści zajęli drugie miej-
sce w tej kategorii. Należy dodać, że 
do organizatorów wpłynęło 50 fil-
mów z całej Polski. 

Jest to ogromny powód do rado-
ści, gdyż wygraną, poza trzydnio-
wą wycieczką po kraju szlakiem 
zabytków, są profesjonalne warsz-
taty filmowe zorganizowane przez 
wykładowców Warszawskiej Szko-
ły Filmowej. 

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Rowerzyści z Pruszkowa 
z niecierpliwością czekają 
na zintegrowany system 
ścieżek dla swoich 
jednośladów. Znalezienie 
projektanta tras 
dla rowerów nie jest 
jednak łatwe.

L istopadowy przetarg zo-
stał unieważniony. Termin 
składania ofert w drugim 

minął 15 grudnia. Wpłynęły dwie 
propozycje na projekt tras w pół-
nocnej części miasta, zabrakło 
jednak chętnych do przygotowa-
nia dokumentacji dla południowej 
części Pruszkowa. W tym zakre-
sie przetarg zostanie powtórzony 
już po raz trzeci. 

A gdzie urząd miasta widzi nowe 
ścieżki? Część „A” obejmuje pół-
nocną część miasta i cztery trasy. 
Nr 1 to szlak ulicami Waryńskiego 

Drugie podejście do ścieżek
Całą procedurę podzielono na części „A” i „B” z ośmioma trasami dla rowerów

(od Promyka do Elektrycznej), 
Bohaterów Chłopskich (od Elek-
trycznej do Konrada Kurca), Elek-
tryczną (od Waryńskiego do rzeki 
Utraty), Mostową (od rzeki Utra-
ty do Długiej), 3 Maja (od Ciecha-
nowskiej do Mostowej). Łączna 
długość to 1800 metrów. Trasa 
nr 2 przebiegnie ulicami 3 Maja 
(od Konrada Kurca do Warszta-
towej), Warsztatową (od 3 Maja 

czyli ulice Staszica (od Akacjo-
wej do Sienkiewicza), Sienkie-
wicza (od Staszica do Kościusz-
ki). Razem 1330 metrów.

W części „B” przetargu do-
kumentacja miała powstać dla 
południa miasta. Ścieżka nr 1 
przebiegać ma al. Wojska Pol-
skiego (od Przyszłości do Plan-
towej). To szlak o długości 1060 
metrów. Nr 2 ulicami B. Prusa (od 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej do 
Poznańskiej) i Bohaterów War-
szawy (od Poznańskiej do granicy 

miasta). W sumie 1550 metrów. 
Ścieżka nr 3 rozpocznie się 
w al. Armii Krajowej (od Lipowej 
do Ireny), a następnie przebiegnie 
ulicami Lipową (od Armii Kra-
jowej do Kopernika), Kopernika 
(od Lipowej do Bolesława Prusa). 
Będzie mieć długość 1650 me-
trów. Ostatnia ścieżka, nr 4, po-
prowadzi ulicami Kraszewskiego 
(od Lipowej do stacji WKD), Ewy 
(od stacji WKD do ul. Andrzeja), 
Andrzeja (od Ewy do Armii Kra-
jowej). Łącznie 470 metrów. 
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do Długiej). W sumie 1160 m. 
Nr 3 ulicami Zdziarską (od Dłu-
giej do Tuwina), Korczaka (od 
Zdziarskiej do Nałkowskiej) i Ma-
rii Dąbrowskiej do granic miasta. 
Ta ścieżka to 2040 metrów. I nr 4, 

Wykonawca będzie 
miał 11 miesięcy od 
momentu podpisania 
umowy na 
zakończenie pracy

Całą procedurę podzielono na części „A” i „B” z ośmioma trasami dla rowerów

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl



PATRON MEDIALNY:

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski
oraz
Maria Makowska Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
zapraszają na

KONCERT ZESPOŁU
ARKA NOEGO
6 stycznia godz. 19:00 / ul. Helenowska 3
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie

Wstęp wolny
Liczba miejsc ograniczona
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REGION
Pasażerowie WKD przez jakiś czas 
nie będą mogli korzystać z biletoma-
tów na przystankach Grodzisk Mazo-
wiecki Piaskowa oraz Opacz. Powód? 
Dewastacja urządzeń przez wanda-
li. – W związku z aktami wandalizmu, 
które miały miejsce w dniach 11-12 
grudnia br. zdemontowane zostały 

automaty zainstalowane na przy-
stankach osobowych Opacz oraz 
Grodzisk Maz. Piaskowa – czytamy 
w komunikacie Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej. Czy znane są termi-
ny powrotu maszyn? – Właścicielem 
biletomatów jest Mennica Pol-
ska, toteż oni są odpowiedzialni za 

Wandale zdewastowali biletomaty
na przystankach WKD
 

naprawę. Jeżeli wszystko odbędzie 
się bez problemów, automaty powin-
ny wrócić w przeciągu jednego tygo-
dnia bądź dwóch. Jednak są to tylko 
szacunkowe przybliżone terminy 
– mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. Sprawa wandalizmu 
została zgłoszona na policję. (SD) 

MITYNGI – PRUSZKÓW
Pod Bocianem – sobota 16.00 
ul. Kraszewskiego 18 (socjus)

 Sami swoi – niedziela 11.00 
ul. Kaszewskiego 18 (socjus)

Wolność – środa 19.30 
ul. Kraszewskiego 23 (dom parafialny)

Dziesiątka – wtorek 18.00 
ul. Partyzantów 2/4 (pawilon X) 

Zakaz przebywania pod wpływem alkoholu

Dziesiątka – czwartek 18.00 
ul. Partyzantów 2/4 (pawilon X) 

Zakaz przebywania pod wpływem alkoholu

 

MASZ PROBLEM Z PICIEM? AA MOŻE CI POMÓC

Venus  
– grupa kobieca.

Piątek 17.00  
Kraszewskiego 18  

(socjus)

Pierwszy piątek 
miesiąca

Tylko dla kobiet

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości i ciepła,  
a także refleksji dotyczących minionych dni  
oraz planów na przyszłość. 
 
W tym wyjątkowym czasie chcemy  
wszystkim mieszkańcom Gminy Raszyn  
życzyć,  
aby przyjście na świat Chrystusa  
przyniosło ze sobą wiele dobra, pokoju,  
nadziei i głębokiej radości,  
a nadchodzący Nowy Rok 2016  
był pełen prawdziwego szczęścia  
oraz wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

OgłOszenie

Reklama

Otwarte Wigilie dla mieszkańców 
REGION
Wspólne świętowanie 
Bożego Narodzenia 
to nie tylko spotkania 
w domach i nie tylko 
z najbliższą rodziną. 
Gdzie zaplanowano 
otwarte Wigilie 
dla mieszkańców?

Uliczna Wigilia odbędzie się 
w Milanówku. Świąteczny kli-
mat w sobotę 19 grudnia opa-
nuje ul. Warszawską, która tego 
dnia zostanie zamknięta dla ru-
chu samochodów. W ich miej-
sce pojawią się kramy i stoiska, 
choinki, a zamiast szumu silni-
ków usłyszymy kolędy. W godz. 
9-15 zaplanowano świąteczny 
kiermasz rękodzieła, a o godz. 
15 rozpocznie się wspólne bie-
siadowanie pod rozstawionym 
na tę okazję namiotem.

Nie zabraknie dodatkowych 
atrakcji. W planach koncert Ca-
pella Milanoviensis, wystawa 
szopek bożonarodzeniowych, 
jasełka w wykonaniu uczniów 
milanowskich szkół, występ 
T-Art, koncert standardów bo-
żonarodzeniowych T-Band, 

gawęda świąteczna profeso-
ra Wojciecha Burszty oraz za-
bawy animacyjne dla dzieci. 
„Świąteczna Warszawska” to 
połączenie wszystkich Wigilii 

włączyły się fundacje, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, lokalni 
przedsiębiorcy, a nawet policja 
i straż miejska.

Wigilia organizowana jest 
również przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grodzisku Mazo-
wieckim. Spotkanie z okazji świąt 
Bożego Narodzenia odbędzie się 
w tym roku po raz piętnasty. Roz-
pocznie się 23 grudnia o godz. 10 
w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku 
(ul. Żwirki i Wigury 3). Przyjść 
może każdy, nie tylko podopiecz-
ni OPS-u. Nie zabraknie po-
częstunku, kolęd i uroczystej 
atmosfery. Co roku w świątecz-
nym spotkaniu uczestniczy po-
nad sto osób.  (EL) 
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI

GRANICA
WKD wybrała 
wykonawcę samoczynnej 
sygnalizacji na 
przejeździe kolejowym 
w Granicy. Jest nim 
czeska fi rma.

P ierwszy przetarg na bu-
dowę rogatek w Granicy 
przewoźnik ogłosił jesz-

cze w czerwcu. Nie udało się 
wtedy wyłonić zwycięzcy ponie-
waż jedyna złożona oferta prze-
kraczała możliwości fi nansowe 
kolejarzy. Kolejne postępowa-
nie ogłoszono 1 października, 
a termin składania ofert minął 
27 dni później. Ponownie zgło-
siła się jedna fi rma. Ofi cjalnie 
o wyborze wykonawcy poin-
formowano 10 grudnia, zatem 
badanie oferty trwało około 
półtora miesiąca. Rogatki wy-
buduje fi rma PRVNI Signalni 
pochodząca z Czech.

Prace w Granicy zostaną wy-
konane w trybie „projektuj 
i buduj”. Oznacza to, że za prze-
prowadzenie inwestycji odpowie-
dzialny jest tylko jeden podmiot. 
Czeska firma będzie musiała 
stworzyć dokumentację projek-
tową, wykonać budowę i załatwić 
wszelkie formalności. Po zakoń-
czeniu robót kategoria przejaz-
du podniesie się z C na B, czyli 
o jeden poziom bezpieczeństwa. 
Oznacza to, że na przejeździe 

staną zabezpieczenia w postaci 
półrogatek oraz urządzeń samo-
czynnej sygnalizacji świetlnej.

Podobne zmiany czekają prze-
jazd kolejowy w Grodzisku Ma-
zowieckim tuż przy przystanku 

Bo
lo
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i wyboru oferty. Rozstrzygnięcie 
postępowania powinno nastąpić 
w terminie związania z ofertą li-
czonym od dnia otwarcia ofert. 
W przypadku tego przejazdu 
do dnia 23 grudnia tego roku 
– wyjaśnia Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Wiadomo jednak, że do prze-
targu zgłosił się jeden podmiot. 
Jest nim ta sama fi rma z Czech, 
która wykona zabezpieczenia na 
przejeździe Granicy. 

Według dokumentacji, na wy-
konanie zabudowy urządzeń po-
prawiających bezpieczeństwo 
w Granicy wykonawca będzie 
miał 12 miesięcy, a w Grodzisku 
Mazowieckim – 18. Jednak przed-
siębiorstwo, które złożyło swoje 
oferty zaproponowało odpowied-
nio 8 miesięcy dla robót w Gra-
nicy oraz 12 w Grodzisku. Czas 
liczy się od podpisania umowy 
ze zwycięskim podmiotem. 

Jordanowice. Termin składania 
ofert minął 24 listopada, jednak 
do dziś nieznany jest wykonaw-
ca prac. – Nie została jeszcze 
zakończona procedura oceny 

Po zakończeniu 
robót kategoria 
przejazdu 
w Granicy podniesie 
się z C na B, czyli 
o jeden poziom 
bezpieczeństwa

Czeska fi rma postawi rogatki
Wybrano wykonawcę prac na przejeździe WKD w GranicyWybrano wykonawcę prac na przejeździe WKD w Granicy

organizowanych do tej pory 
w mieście w szkołach i halach 
sportowych. W jej organizację 

Świąteczny klimat 
opanuje 19 grudnia 
ul. Warszawską 
w Milanówku
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W publikacji zostały 
przywołane posta-
ci historyczne i arty-

ści mający związek z Moszną, 
m.in.: etnograf Oskar Kol-
berg, biskup Antoni Onufry 
Okęcki, Jan Paweł Woronicz, 
autor „Sielanki Moszny”, ma-
larz Wojciech Gerson. Autor 
przybliżył także postaci peda-
gogów zasłużonych dla szkoły 
i przedszkola w Mosznie, m.in. 
Genowefę Stępniewską, Kry-
stynę i Lubomira Norberczu-
ków. Wśród ilustracji znalazły 
się m.in. fotografie z kroniki 
szkoły i albumu przedszkola 
w Mosznie. Zamieszczono też 
historię straży pożarnej, która 
stanowi osobną i bogatą kartę 
w życiu wsi. 

Książka jest wspaniałą pa-
miątką i zarazem powrotem 
do lat szkolnych dla starszych 
mieszkańców, a dla młodszych 
– idealną okazją do zapoznania 
się z bogatą i niekiedy zaskaku-
jącą historią mazowieckiej wsi 
Moszna. Niewiele osób zdaje 

W niedzielę 13 grudnia 2015 r. w OSP Moszna odbyła się promo-
cja książki pod tytułem „Kalendarium mazowieckiej wsi Moszna” 
autorstwa mieszkańca Brwinowa Waldemara Matuszewskiego.

sobie sprawę, że przechadzając 
się po Łazienkach Królewskich 
w Warszawie, można natknąć 
się na rzeźby znajdujące się 
niegdyś w parku w Mosznie. 
Dodatkiem do książki jest fi lm 
na płycie DVD pt. „Moszna 
dawniej i dziś” zrealizowany 
jesienią 2014 r. przez Adama 
Gzyrę i Waldemara Matu-
szewskiego. Kolejna okazja do 

otrzymania książki i fi lmu oraz 
spotkania z autorem będzie 
w niedzielę 20 grudnia 2015 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Brwinowie, ul. Wilsona 2,
godz. 18.00.

Publikacja została sfinan-
sowana z  budżetu gminy 
Brwinów, w tym częściowo 
z funduszu sołeckiego sołec-
twa Moszna. 

Spotkanie z książką

 

PATRON MEDIALNY:

Maksym Gołoś  Starosta Pruszkowski
oraz
Maria Makowska Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
zapraszają na

ORATORIUM NA BOŻE NARODZENIE
27 grudnia godz. 19:00 / ul. Kraszewskiego 23
Kościół parafialny pw. św. Kazimierza w Pruszkowie
FRYDERYK STANKIEWICZ muzyka
KATARZYNA KRYŚKÓW słowa

Wstęp wolny
Liczba miejsc ograniczona

wykonawcy:
MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK śpiew
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ
AGNIESZKA RYMAN śpiew
ROMUALD SZAŁEK flety proste

MICHAŁ CHOROSIŃSKI recytacja
CHÓR PSM I i II st. w KALISZU
MARIA PAWELEC przygotowanie chóru
ADAM KLOCEK dyrygent

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl
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PIASTÓW
Dwóch bandytów napadło na miesz-
kańca Piastowa. Zabrali mu telefon, 
markową kurtkę, klucze od mieszka-
nia i pieniądze. Do zdarzenia doszło 
5 grudnia wieczorem. Mężczyzna 
spokojnie szedł ulicą gdy został za-
czepiony przez dwóch osobników. 
Zażądali od niego pieniędzy. Gdy 

mężczyzna stwierdził, że nie posia-
da przy sobie gotówki został zaata-
kowany. Sprawcy bili go po twarzy, 
przewrócili na ziemię, kopali. Na ko-
niec obrabowali i uciekli. – Jeszcze te-
go samego dnia policjanci zatrzymali 
pierwszego napastnika. To 37-letni 
mężczyzna, któremu postawiono już 

Dwaj napastnicy pobili 
i obrabowali przechodnia

zarzut rozboju. Sąd w Pruszkowie 
zastosował wobec niego tymczaso-
wy areszt na okres dwóch miesięcy. 
Na początku ubiegłego tygodnia 
został zatrzymany drugi podejrzany 
– mówiła asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. (SD)

 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31, o powierzchni 2,0655 
ha z obr. Parzniew, gmina Brwinów.
Opis nieruchomości:
1.  Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Pruszkowskiego, położona we wsi 

Parzniew, gm. Brwinów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 
90/31 o pow. 2,0655 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00115815/2.

2.  Nieruchomość stanowi grunt rolny klasy IV a i IV b. 
3.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podstawowe 

przeznaczenie nieruchomości: tereny usług oświaty.
4.  Działka przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, okres trzech lat – bez 

prawa zabudowy.

Warunki przetargu: 
1.  Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi: 4 100,00 zł 

brutto (stawka VAT – zw. na podst. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
grudnia 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.). Czynsz będzie podlegał 
rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
począwszy od 1 lutego roku 2017.

2.  Czynsz dzierżawny może być wnoszony w czterech kwartalnych ratach.
3.  Wadium w kwocie 820,00 PLN, płatne w polskich złotych, należy wpłacić na 

rachunek bankowy: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124, tytułem: „wadium  
– dzierżawa działki nr 90/31”.

Wadium powinno zostać zaksięgowane na wskazanym rachunku do dnia  
12 stycznia 2016 r.

4.  Termin przetargu:

 Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. w Starostwie Powiatowym 
w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w sali 201 na II piętrze, o godzinie 11 00.

5.  Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wykazania się umo- 
cowaniem do dokonania czynności prawnej.

6.  Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, 
wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7.  Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będzie skutkowało 
utratą wadium.

8.  Wpłacanie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.

Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie 
pod numerem telefonu 738-15-70 w godzinach 800 – 1600.

OgłOszenie

EWELINA
LATOSEK

REGION
Ostatnie dni okazały się 
dramatyczne na drogach. 
W Pruszkowie doszło do 
potrąceń przechodzących 
przez pasy, a sprawcy 
dwóch wypadków 
odjechali nie udzielając 
ofi arom pomocy...

W sobotę, 12 grudnia, 
ok. godz. 20 na przej-
ściu dla pieszych na 

ul. Prusa w Pruszkowie kierow-
ca Opla Corsy potrącił kobietę 
(odniosła obrażenia) i odjechał 
z miejsca zdarzenia. Policja po-
siłkuje się nagraniami z miej-
skiego monitoringu i apeluje do 
świadków o pomoc. – Prowadzi-
my analizę udostępnionego nam 
materiału. Wiemy, że sprawca po-
ruszał się trzydrzwiowym Oplem 
Corsą w kolorze białym. Jeśli ktoś 
był świadkiem zdarzenia to pro-
simy o kontakt z policją – mówiła 

Potrącili samochodem i odjechali...
Tragiczne dni na drogach w naszym regionie: ranni i ofi ara śmiertelna 

– mówiła przedstawicielka prusz-
kowskiej policji.

Kolejny wypadek zdarzył się 
w poniedziałek w Komorowie. 
Tym razem poszkodowany zo-
stał 12-latek. – Chłopiec przecho-
dził na drugą stronę ulicy przez 
„pasy” w rejonie skrzyżowania 
ul. Brzozowej z Ceglaną. Kieru-
jący pojazdem osobowym mar-
ki Renault jadąc ul. Brzozową nie 
ustąpił pierwszeństwa pieszemu. 
Chłopiec w wyniku tego zdarze-
nia trafi ł do szpitala – wyjaśnia-
ła asp. Karolina Kańka rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Do największej tragedii do-
szło w poniedziałek wieczorem. 
– W Al. Jerozolimskich na wy-
sokości ul. Ryżowej, na pasie 
w kierunku Pruszkowa samochód 
marki Volvo potrącił pieszego, któ-
ry przechodził przez jezdnię w re-
jonie przejścia dla pieszych. Mimo 
reanimacji mężczyzna zmarł – in-
formowała podkom. Edyta Wi-
sowska, ofi cer prasowy Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa III. 

nam w środę st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 

Podobne zdarzenie mia-
ło miejsce w niedzielę, 13 grud-
nia. Po godz. 16, też na ul. Prusa 
w Pruszkowie i też na przejściu dla 
pieszych kierowca niebieskiego 
Matiza nie zatrzymał się po po-
trąceniu kobiety. – Udało nam się 
ustalić numery rejestracyjne po-
jazdu. Dotarliśmy do właściciela 
auta, które miało delikatne uszko-
dzenia. W toku postępowania 
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będziemy ustalać, kto prowadził 
samochód w chwili potrącenia 
– wyjaśniała st. asp. Dąbrowska. 
Poszkodowaną kobietę z urazem 
ręki odwieziono do szpitala. 

Do drugiego w niedzielę potrą-
cenia doszło ok. godz. 18 na ul. 3 
Maja. – Samochód marki Kia 
jechał w kierunku ul. Poznań-
skiej i na wysokości ul. Cichec-
kiego potrącił mężczyznę, który 
przechodził przez oznakowanie 
przejście dla pieszych. Pieszy 
trafi ł do szpitala z urazem głowy 

Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Tragiczne dni na drogach w naszym regionie: ranni i ofi ara śmiertelna 
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Pożyczka gotówkowa
Pozwól sobie na więcej!

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19
Tel. (22) 729 04 18, Kom.795 591 336
Kredyty-chwilowki.pl | 801 800 107
Stosownie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa. Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY - Chwilówki” Sp. z o. o. infor-
muje, że współpracuje w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych z następującymi pożyczkodawcami: P. U. H. „NOBILES 2” 
S. C. z siedzibą w Tychach, NIP: 646 - 249 - 48 - 50 oraz F. H. U. „GREDAN” z siedzibą w Tychach, NIP: 646-144-08-46. Pośrednictwo Finansowe 
„KREDYTY - Chwilówki” Sp. z o. o. informuje, że z tytułu współpracy opisanej powyżej otrzymuje od pożyczkodawców wynagrodzenie, a nadto 
że posiada w ramach odnośnych umów i zależnie od ich treści umocowanie do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych koniecznych 
lub zmierzających do zawarcia umowy o dany produkt finansowy. *Koszt połączenia to 35 gr z VAT dzwoniąc z tel. stacjonarnego lub wg. stawki 
operatora, dzwoniąc z tel. Komórkowego** koszt wg.stawek operatora.

do 1 000 zł
okres spłaty do 30 dni
wypłata w 15 minut

do 1 000 zł
okres spłaty do 6 miesięcy
wypłata w 12 godzin

do 3 000 zł
okres spłaty do 24 miesięcy
wypłata w 12 godzin

NOWOŚĆ

Obwieszczenie
starOsty PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że dnia 09.12.2015 r. została 
wydana decyzja nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy ul. Gałczyńskiego w Pruszkowie w zakresie: przebudowy 
jezdni, przebudowy skrzyżowań z ulicami: Rozbrat, Herberta, Leśmiana, 
Kasprowicza, KDD21, Tuwima, Studzienną, budowy chodników, 
budowy zatok postojowych, przebudowy i budowy zjazdów, budowy 
sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia, budowy kanału 
technologicznego, przebudowy kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną  
i telekomunikacyjną, rozbiórki kolidujących ogrodzeń oraz wycinki drzew 
i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją na działkach nr ew.: 
•	 125/12 (125/13, 125/14, 125/15), 125/6, 92/5, 125/8, 94/7, 356, 

329, 318/6, 125/11, 125/10, 102 (102/1, 102/2), 112/ (112/1, 
112/2), 103/2, 111/4, 125/4, 113/11 - obr. 7; 

•	 150/9, 154/5, 154/7, 209/12 (209/13, 209/14), 209/9, 150/17, 157/1, 
157/2 (157/3, 157/4), 385, 381/1, 445, 442, 401, 391, 167/2, 150/13, 
150/14, 150/15, 150/16, 150/18, 210 (210/1, 210/2), 229/6, 230/2, 
230/1, 235/1, 150/6 – obr. 10.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem 
– numery działek przeznaczone pod inwestycję].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112 
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego ŻBIK 
informuje członków Stowarzyszenia o wykonaniu 
planu dorobienia naszego łowiska pstrągiem, karasiem, 
karpiem i szczupakiem w ilości 3350 kg. Przypominamy, 
że składki członkowskie za rok 2016 będą przyjmowane 
do końca marca. Z okazji nadchodzącego Bożego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku życzymy naszym Członkom 
sukcesów wędkarskich oraz w życiu osobistym.

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl 
 Pruszków, ul. Niecała 10/2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 t.j.) zawiadamia się, że 
w dniu 15.12.2015 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję 
Wojewody Mazowieckiego nr 392/II/2014 z dnia 26.09.2014 r.  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi 
ekspresowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice  
(z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą 
krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości 
Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II  
– odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, zmienioną decyzją 
nr 350/II/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz decyzją nr 371/II/2015 
z dnia 4 września 2015 r., na odcinku od km ( JP) 7+570 do km ( JP) 
7+972.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

Działki usytuowania obiektu objęte ww. zmianą decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym: 
gmina Raszyn: obręb 18- Sękocin Stary, działki nr ew.: 317/1; obręb 

17- Sękocin Nowy, działki nr ew.: 26/11, 26/13.
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania  

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie 
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609,  
w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

 ► Kobiety i mężczyzn do ochrony na sklep 
spożywczo-przemysłowy w JANKACH. 
Praca w systemie dziennym w godz. 7-22, 
możliwość pracy na 2 zmiany po 8 godzin 
- poranna i popołudniowa. Stawka 9 zł 
NETTO + premie za ujęcia. 697 660 949  

 ► Podnajmę stanowisko manicure/
/pedicure kosmetyczce tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń 
na sieci sanitarne zewnętrzne, 
601 304 833 

Zatrudnię od zaraz osoby do 
sprzątania w sklepach spożywczych 
w miejscowościach: Płochocin 
i Błonie. Kontakt: 727-003-175 
lub 508-028-068. 18.12.

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802 

 ► Zatrudnimy kwalifi kowanych pracownika 
ochrony, system pracy 24/48 stawka 
8,00 okolice Bronisz –Starych Babic 
662 101 918

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605 338 255 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie, tel 600214802

 ► Zamienię mieszkanie komunalne, 
98m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka na mniejsze, 2-pokojowe 
około 50m2. Mieszkanie znajduje 
się w centrum Pruszkowa w 
odnowionej kamienicy, w pobliży 
parku. Mieszkanie w bardzo dobrym 
stanie, nowe okna, panele na 
podłodze, zadbane. Zamienie na 
mniejsze – może być komunalne lub 
spółdzielcze również w Pruszkowie. 
509 683 032 

Okazja sprzedam mieszkanie 
70 m 3000 za m2 1pietro 4pok 
Blok ocieplony i odnowiony 
w tym roku. Cena 205 000.- 
Tel. 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

 ► Kwatery dla grup pracowniczych, 
609 218 062 

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 800zł, 
Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

Nieruchomości – inne

 ► Poszukuję działki z prądem 
do wynajęcia w Pruszkowie pod 
nieuciążliwą działalność. 
Tel. 693853066 

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, może być 
zadłużone lub do remontu. Mieszkanie 
znajduje się w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem. Tel. 664-647-613 
lub 662-291-133 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie do 
wyrejestrowania, odbiór, ekwiwalent, 
stacja demontażu, Pruszków, 
tel. 22 723 46 66, 501 139 173 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 
696 437 501 

 ► Cyklinowanie, układanie, renowacja 
podłóg 602-828-088 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. 661-880-661 

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Pożyczki bez BIK, 511 961 335 

 ► Projektowanie grafi czne
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877
www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

Studnie, 601 231 836 

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

Inne

 ► Poszukujemy WOLONTARIUSZY 
Społeczna Fundacja Pamięci Narodu 
Polskiego 

 ► ul.Stanisławowska 5 lok. U-2 skrzynka 
5 03-832 Warszawa www.sfpnp.pl 
poczta@sfpnp.pl tel.: 500 003 701 
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